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      Z  okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,

                  pogody w sercu i radości płynącej

              z  faktu Zmartwychwstania Pańskiego

                     oraz smacznego Święconego

                w gronie najbliższych osób życzą

 

 Burmistrz Miasta i Gminy          Przewodniczący Rady Miejskiej

      Piotrków Kujawski                       w Piotrkowie Kujawskim 
     Mirosław Skonieczny                          Piotr Siutkowski
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W  NUMERZE:

● Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań w latach 2003 – 2005.
● „Młodzież zapobiega pożarom”. 
● Kampania sprawozdawczo – wyborcza w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. 
● „Co mi dał komputer?” 
● „Karnawałowy bal przebierańców”. 
● „Bajkowi przyjaciele ślą świątecznych życzeń wiele”. 
● Międzygminny Turniej Rekreacyjny Samorządów. 
● „Wójcin wciąż aktywny”.
● Sprawozdanie z ferii zimowych organizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
    w Piotrkowie Kujawskim.



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z REALIZACJI ZADAŃ 
W LATACH 2003 – 2005

Szanowni Państwo.
Tradycyjnie pozwolę sobie dokonać podsumowania działalności Urzędu i mojej za
lata  2003  –  2005.  Zatem  przedstawię  informację  o  podjętych  działaniach  dla
realizacji zadań w minionych 3 latach.:

                                          Zaopatrzenia ludności w wodę:

1.  Wykonano budowę sieci  wodociągowej:  zadanie  pt.  Lubsin,  Kozy –  Kózki:
długość sieci: 2 km – nakłady 81 tys. zł.
2.  Wybudowano i  oddano do użytku sieć  wodociągową wraz z przyłączami do
gospodarstw  domowych  w  miejscowości:  Połajewek  –  Przedłuż:  długość  sieci
3 km – nakłady 122 tys. zł. 
3.  Wybudowano  sieć  wodociągową  wraz  z  przyłączami  w  miejscowości:
Trojaczek:  długość  sieci  2,1  km  –  nakłady  90  tys.  zł.  Do  zakończenia  tej
inwestycji pozostał odcinek o długości 1,2 km.
4.  Dokonano wymiany odcinka sieci  wodociągowej  wykonanej  z  rur  stalowanych na PCV wraz z przyłączami
w ulicy: Szpichlernej i Krótkiej na odcinku 0,3 km. Poniesiony nakład finansowy stanowi 4,2 tys. zł.
5. Dokonano wymiany przyłączy wodociągowych w ulicach: Kościuszki i Włocławskiej.
6. Wykonano podkłady geodezyjne do zaprojektowania sieci wodociągowej z Kóz do Bycza – koszt opracowania
10,4 tys. zł.
Wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach:  Trojaczek,  Połajewek,
Kozy, Stawiska, Bycz, Krogulec (wraz z przyłączami na odcinku 8 km), oraz przygotowano podkłady geodezyjne
drugiego etapu wodociągowania dla zadania Nowa Wieś – Katarzyna o długości 1 km. W okresie sprawozdawczym
tj w latach 2003 – 2005 wykonano ogółem 7,4 km nowej sieci wodociągowej. Koszty realizacji to kwota 300 tys. zł.

W zakresie poprawy jakości sieci dróg i ulic:

1.  Położono  nawierzchnię  asfaltową  kosztem  115  tys.  zł  na  odcinku  drogi:
Przewóz – Broniszewo o łącznej długości 0,6 km.
2. Wykonano budowę części ulicy: Poduchownej (do cmentarza) na odcinku 0,4
km.  Łącznie  z  nawierzchnią  asfaltową.  Koszt  budowy  zamknął  się  kwotą
177 tys. zł.
3.  Utwardzono  podłoże  i  ułożono  nawierzchnię  asfaltową  przy  remizie  OSP
w Dębołęce kosztem 26 tys. zł. 
4. Położono nową nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej  Nowa Wieś –
Debołęka w ramach porozumienia. Udział w kosztach: 60% gmina, 40% powiat –
długość ok. 440 m – koszt 50 tys. zł. 
5.  Utwardzono  kruszywem wapiennym na  podłożu  z  piasku  drogę  gminną  na
odcinku  4  km  w  miejscowościach  Wójcin  -  Dębołęka  kosztem  180  tys.  zł,
utwardzono  kruszywem  wapiennym  na  podłożu  z  piasku  drogę  gminną
w miejscowości Rogalin na odcinku 0,6 km.
6. W II kwartale 2004 roku wykonano III etap drogi gminnej i budowy chodnika
w ulicy: Poduchownej – na odcinku od mini-ronda wzdłuż ogrodzenia cmentarza
o długości 0,1 km – koszt 88,4 tys. zł. 
7.  Opracowano  dokumentację  techniczną  oraz  położono  nawierzchnię  asfaltową  na  drodze  gminnej:  Jerzyce  –
Rzeczyca o długości 1288 m - koszt 248 tys. zł. 
8.  Wykonano  podłoże  i  położono  nawierzchnię  asfaltową  przy  świetlicy
w Wójcinie.
9.  Położono nawierzchnię  asfaltową  wraz z  chodnikiem w ulicach  Szpichlerna
i Krótka o powierzchni 750 m2 kosztem 84 tys. zł.
10. Wykonano chodnik z polbruku przy ul. Włocławskiej na odcinku od Intemo do
skrzyżowania z ulicą 11 Listopada o powierzchni 536 m2 – koszt 114 tys. zł. Na to
zadanie pozyskano z zewnątrz kwotę 20 tys. zł.



11.  Wybudowano  ciąg  pieszo-jezdny  z  polbruku  w  ulicy  Kościuszki  o  powierzchni  2200  m2.  Na  realizację
pozyskano środki z funduszu „PHARE 2001” w ramach „Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło”.
12.  Dofinansowano  remont  nawierzchni  asfaltowej  na  drodze  powiatowej  Piotrków  –  Brześć  n/d  Gopłem
w wysokości 30 tys. zł na odcinku 1,1 km.
13. Zakupiono żużel na drogę w miejscowości Wójcin w ilości 212 ton. Koszt transportu poniosło Sołectwo Wójcin.
14. W roku 2004 zakupiono kruszywo wapienne w ilości 3293 tony za kwotę 130 tys. zł do naprawy dróg gminnych
oraz żużel w ilości 600 ton za kwotę 12 tys. zł. 
15.  Wykonano  częściowe  oznakowanie  ulic  w  Piotrkowie  Kujawskim  (ok.  40%)  za  kwotę  18  tys.  zł  oraz
zaopatrzono miejscowości wypoczynkowe w tablice informacyjne.
16.  Na  drogach  gruntowych  wykonano  prace  równiarką,  służące  poprawie  przejezdności  dróg.  Na  ten  cel
wydatkowano 37,5 tys. zł.
17. Utwardzono kruszywem wapiennym drogę gminną Połajewek – Złotowo, a  także w kierunku Przedłuża na
długości 2,8 km - koszt 190 tys. zł ( na remont drogi pozyskano środki z zewnątrz w kwocie 60 tys. zł) oraz części
drogi  gminnej  Gradowo  –  Krzymowo  na  odcinku  0,7  km.  Pozostała  część  tj.  1,5  km  będzie  realizowana
w 2006 roku.
18. Wybudowano chodnik z polbruku w Połajewie od remizy OSP w kierunku kościoła parafialnego o powierzchni
460 m2 przy nakładzie finansowym 46 tys. zł. 
19. Wykonano remont ulicy Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim - nowa nawierzchnia + chodnik o długości
0,6  km  –  całkowity  koszt  1  mln  zł.  Remont  przeprowadzono  wspólnie  z  Zarządem  Dróg  Wojewódzkich
w Bydgoszczy.
20. Utwardzono kamieniem wapiennym drogę gminną Szewce – Wójcin na odcinku 0,4 km oraz drogę gminną
Zborowiec - Szewce o długości 2,2 km. Koszt tej inwestycji zamknął się kwotą 131 tys. zł, z czego 42,5 tys. zł
stanowią fundusze pozyskane z zewnątrz.
21. Opracowano dokumentację techniczną na modernizację dróg:
- Lubsin (od szkoły do przystanku autobusowego) – Kózki,
- Nowa Wieś – Kazimierowo,
- Piotrków – Anusin,
- Piotrków – ul. Wyzwolenia,
- Piotrków – ul. Włocławska,
- Piotrków – ul. Szpichlerna i Krótka.
Koszt w/w dokumentacji to 30,5 tys. zł.
W okresie sprawozdawczym tj. w latach 2003 – 2005:
- łącznie położono nawierzchni asfaltowych na odcinku 3,9 km – koszt 1,034 mln zł,
- wykonano modernizację kruszywem wapiennym – nowe odcinki dróg o długości 11 km – koszt 560 tys. zł, 
- ułożono chodniki z polbruku o powierzchni 3196 m2 – koszt 320 tys. zł.
RAZEM NA DROGI I CHODNIKI WYDATKOWANO 2 mln zł. Na rok 2006 planowany wydatki stanowią kwotę 1,3
mln zł.

W zakresie budowy i modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego realizowano następujące zadania:

W  tym  zakresie  przygotowano  podkłady  geodezyjne,  wykonano
dokumentację  techniczną i  przystąpiono do budowy oraz uzupełnienia  punktów
świetlnych i tak: 
W  okresie  objętym  sprawozdaniem  dobudowano  66  nowych  pkt.  świetlnych
kosztem 77 tys. zł  w miejscowościach:  Piotrków Kujawski  – ulice:  Dworcowa,
Włocławska,  Wyzwolenia,  Smołowa,  Higieniewo,  Leszcze,  Łabędzin,  Rudzk
Mały, Rudzk Duży, Wąsewo, Wójcin, Świątniki oraz zmodernizowano oświetlenie
uliczne  i  drogowe  w  gminie  na  energooszczędne  w  wyniku  czego  dokonano
wymiany  280  szt.  opraw  rtęciowych  na  oprawy  sodowe  typu  SGS  wraz
z  wysięgnikami.  Wymiana  kosztowała  nas  240  tys.  zł.  Całkowity  koszt
modernizacji  pokryty  zostanie  z  oszczędności  w  zużyciu  energii  elektrycznej.
Oszczędności wynoszą rocznie od 30% - 40%. Zwrot inwestycji nastąpi w okresie
3 lat. 



W zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej realizowano następujące zadania:

2003 r.
1. Wybudowano kanalizację sanitarną w Piotrkowie przy ulicy Spółdzielczej. Do sieci zostali włączeni mieszkańcy
części ulicy 1 Maja. Długość odcinka ok. 1 km – koszt 180 tys. zł.
2. Wykonano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy: Pogodnej, Wiśniowej, Kalinowej,
Akacjowej – koszt 6,6 tys. zł.

2004 r.
1. W marcu 2004 roku przekazano plac budowy oraz dokumentację techniczną wykonawcy robót - „Budimexowi”-
Warszawa,  na  realizację  kanalizacji  sanitarnej  w ulicach:  Kościuszki,  Łąkowa,  Dolna,  Kaliska,  Sportowa,  Plac
Sienkiewicza, o łącznej długość 6333 m.
2. Wykonano kanalizację sanitarną przy ulicy Pogodnej o długości 251 m – koszt 100 tys. zł.
3. Wykonano kanalizację deszczowa przy ulicy: Szpichlernej i Krótkiej – długość 46 mb - koszt 8 tys. zł.
4.  Wykonano  podkłady  geodezyjne  do  zaprojektowania  kanalizacji  sanitarnej  w  ulicy  Włocławskiej  i  osiedla
obejmującego ulice Kolejową, Dworcową, Łokietka, Wypycha, Kujawską – koszt wykonania 4,2 tys. zł.

2005 r.
1. W roku 2005 zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami w ulicy: Kościuszki,
Dolna,  Łąkowa,  Plac  Sienkiewicza,  Kaliska  i  przyległa,  Sportowa  i  przyległe.  Obiekty  zostały  przekazane  do
eksploatacji z dniem 03.06.2005 r. Zadanie to realizowane było w ramach inwestycji pod nazwą „Rozwój Turystyki
Wokół Jeziora Gopło” z udziałem środków z Funduszy Przedakcesyjnych „PHARE 2001”. Na terenie Piotrkowa
Kujawskiego  w  ramach  tego  zadania  wybudowano  6333  mb  kanalizacji  i  2  przepompownie  oraz  wykonano
nawierzchnię ulicy Kościuszki o łącznej wartości 1,350 mln zł. Gminę to zadanie kosztowało 300 tys. zł. Pozostała
część pochodziła z Funduszu „PHARE 2001”.
2.  Zakończono  prace  związane  z  zaprojektowaniem  kanalizacji  obejmującej  ulice:  Włocławska,  Dworcowa,
Wypycha, Władysława Łokietka, Kujawska, Kolejowa. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 4 mln zł.
W miesiącu listopadzie został złożony wniosek o dofinansowanie z tzw. „Funduszy Norweskich”. Mamy nadzieję,
że zostanie pozytywnie rozpatrzony.
3. W lutym 2005 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek wraz z kompletną dokumentacją na budowę
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pogodna, Wiśniowa i Wesoła. W miesiącu październiku wniosek został pozytywnie
rozpatrzony  w  wyniku  czego  otrzymamy  dofinansowanie  zadania  do  60%.  Wartość  zadania  oszacowano
na 1 mln zł. Zadanie będzie realizowane w ramach „Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego”. Obecnie
trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych.
4.  Wykonano odcinek kolektora  deszczowego o przekroju Ø315 o długości  152 mb przy ulicy Włocławskiej  –
nakłady 27,5 tys. zł.
5. Wykonano kanalizację sanitarną w ulicy: Włocławskiej o długości 200 mb - nakłady 40 tys. zł.

PODSUMOWANIE DZIAŁU – GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

1. W okresie sprawozdawczym wykonano 7,9 km kanalizacji sanitarnej na terenie Piotrkowa Kujawskiego – koszt
wykonania 1,670 mln zł.
2. Wykonano 200 mb kolektora deszczowego za kwotę 14,6 tys. zł.
3.  Na  wykonanie  dokumentacji  technicznych,  podkładów  geodezyjnych,  itp.  poniesiono  wydatki  w  kwocie
53,7 tys. zł. 
Razem w okresie 2003 – 2005 wydatkowano 1.670.068 zł.

W zakresie oświaty:

1. Opracowano dokumentację branżową pionu żywienia przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim, która zakresem swym objęła:
- instalację elektryczną,
- wentylację mechaniczną kuchni i zaplecza,
- wewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną,
- zewnętrzną instalację kanalizacyjną dla całego kompleksu.
2. Zgodnie z dokumentacją:



- wykonano instalację elektryczną, wentylacyjną, sanitarną oraz wodną,
- wykonano sale lekcyjne na I i II piętrze wraz z wyposażeniem,
- zakończono prace budowlane – koszt 365 tys. zł,
- wyposażono kuchnię w nowoczesne urządzenia – koszt 145 tys. zł,
- wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną dla całego kompleksu szkoły – razem o długości 3 km – koszt 216
tys. zł.
3. W Szkole Podstawowej w Byczu wykonano remont łazienki dla dziewcząt – koszt 12 tys. zł. Wykonano również
sieć elektryczną i komputerową w sali komputerowej.
4. W Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim wymieniono drzwi wejściowe do szkoły – koszt 44 tys. zł.
5.  Utworzono  pracownię  komputerową  w  Szkole  Podstawowej  w  Piotrkowie  Kujawskim  poprzez  adaptację
pomieszczeń. 
6. Założono płytki w 5 izbach lekcyjnych w Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim. (Adaptacja  pomieszczeń po
Szkole Podstawowej).
7.  Wykonano  instalację  odgromową dla  całego  kompleksu  tj.  Szkoła  Podstawowa  i  Gimnazjum w Piotrkowie
Kujawskim.
8. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
poprzez budowę ciągów pieszo jezdnych wykonanych z polbruku o powierzchni
2700 m2. Koszt wykonania 225.814 zł. 
9. Wykonano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim od
ul. Włocławskiej. Koszt wykonania 8 tys. zł.
Koszt  robocizny  oraz  znaczne  sfinansowanie  kosztów  materiałowych  poniosła
Firma „Intemo”.
10.  Wykonano  oświetlenie  na  zewnątrz  kompleksu  szkolnego  w  Piotrkowie
Kujawskim. Koszt 34,4 tys. zł oraz dokonano przebudowy linii napowietrznej za
kwotę 9 tys. zł.
11.  Przygotowano  dwie  sale  komputerowe  na  10  stanowisk  każda  w szkołach:
Dębołęka i Piotrków Kujawski z nową instalacją elektryczną i komputerową. 
12.  Wymieniono w sali  gimnastycznej  przy Szkole  Podstawowej  w Piotrkowie
Kujawskim wszystkie okna – na wykonane PCV i parapety za kwotę 11 tys. zł.
13.  Wykonano  remont  kapitalny  sali  gimnastycznej  w  Piotrkowie  Kujawskim
polegający na:
- wymianie instalacji elektrycznej i wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne,
- naprawie całego sufitu,
- zamontowaniu nawiewów wentylacyjnych,
- gipsowaniu i malowaniu całej płaszczyzny ścian,
- wymianie całego ogrzewania wraz z wymianą rur zasilających,
- cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu,
- wymianie drzwi,
- naprawie całego dachu wraz z ociepleniem, blacharką i orynnowaniem.
14. W Szkole Podstawowej w Byczu wykonano następujące prace:
- wymieniono 34 szt. okien na PCV, 
- wymieniono drzwi wejściowe na PCV – szt. 4 – koszt 11,2 tys. zł,
- wymieniono wszystkie drzwi do klas lekcyjnych na I piętrze, 
- dokonano modernizacji kuchni, 
- wykonano chodnik z kostki brukowej – prowadzący do wejścia głównego szkoły o powierzchni 70 m2 na wartość
3.650 zł, 
- przeprowadzono remont instalacji odgromowej, 
-wyremontowano pompę studni głębinowej.
Pragnę podziękować Komitetowi Rodzicielskiemu ze Szkoły Podstawowej w Byczu za zaangażowanie przy pracach
związanych z budową chodnika.
15. W Szkole  Podstawowej w Dębołęce dokonano remontu sufitu całego obiektu poprzez skucie  odpadającego
tynku i  zamontowanie  płyt  gipsowych,  wymieniono  instalację  elektryczną  i  oświetleniową,  odmalowano  klasy,
korytarze,  sale gimnastyczną, naprawiono dach na całym obiekcie szkolnym, zakupiono kserokopiarkę.  W roku
2005 otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego komputery tj.:
- laptop + wideoprojektor,



- komputer serwerowy + monitor, 
- skaner + drukarka,
- 9 zestawów komputerowych z monitorami i systemami operacyjnymi. Wartość całego kompletu 40 tys. zł.
16.  W  Gimnazjum  w  Piotrkowie  Kujawskim  przeprowadzono  remont  łazienki  dostosowujący  ją  dla  osób
niepełnosprawnych. 
17. Wykonano budowę chodnika przy Przedszkolu Samorządowym oraz ścieżek doprowadzających o pow. 430 m2

– wartość zadania 33 tys. zł
Ogółem w latach 2003 – 2005 na inwestycje i remonty w oświacie poniesiono nakłady w kwocie 1,4 mln zł.

W zakresie kultury, sportu i rekreacji realizowano następujące zadania:

1. Wykonano remont częściowy szatni na boisku sportowym w Piotrkowie – koszt 10 tys. zł.
2.  Wybudowano  bieżnie  na  stadionie  sportowym  w  Piotrkowie  wraz  z  jego
okrawężnikowaniem  oraz  przeprowadzono  II  etap  remontu  szatni,  a  także
odnowiono elewację zewnętrzną budynku.
3. Wykonano i zamontowano na stadionie w Piotrkowie Kujawskim dwie wiaty
dla trenerów i zawodników rezerwowych. 
4. Dokonano regeneracji murawy boiska – koszt 27 tys. zł.
5. Zakupiono sprzęt do nawadniania płyty boiska – koszt 4 tys. zł.
6. Zakupiono w części słupy oświetleniowe oraz przewód elektryczny do Ośrodka
Wypoczynkowego w Połajewie – koszt 14 tys. zł.
7. Wykonano oświetlenie w Ośrodku Wypoczynkowym w Połajewie oraz przeprowadzono remont pomieszczenia
WC wraz z montażem dwóch kabin natryskowych i elewacją zewnętrzną.
8.  Na  terenie  ośrodka  wykonano  oświetlenie  głównej  drogi  wewnętrznej  przy
współudziale właścicieli domków campingowych.
9. W kwietniu 2004 roku w Miejsko–Gminnej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie
Kujawskim oddana została do użytku czytelnia internetowa. Komputery w ilości
3 sztuk zostały pozyskane w ramach programu „Ikonka” z Ministerstwa Edukacji
Narodowej  i  Sportu,  natomiast  koszty  montażu  i  adaptacji  pomieszczeń  pokrył
Urząd Miasta i Gminy. 

W zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano następujące zadania:

OSP Bycz:
- naprawiono dach na obiekcie remizy,
-  mając  na  uwadze poprawę gotowości  bojowej  zakupiono dla  tej  jednostki  za
kwotę 75 tys. zł nowszy samochód strażacki typu Magirus oraz za kwotę 3,7 tys. zł
motopompę,
- wymalowano dużą salę,  odnowiono otwory okienne i  drzwiowe, wymalowano
małą salkę, odnowiono elewację zewnętrzną obiektu oraz utwardzono kruszywem
wapiennym plac przed remizą OSP.
OSP Dębołęka – Rudzk Duży:
- odmalowano obiekt OSP. 
OSP Jerzyce:
- dokończono remont zaplecza socjalnego w remizie,
- wymieniono pion energetyczny.
OSP Lubsin:
- dokonano wymiany okien,
- wykonano w czynie społecznym betonową posadzkę wewnątrz obiektu o powierzchni 100 m2.
OSP Piotrków Kujawski:
- wykonano w obiekcie OSP centralne ogrzewanie,
- wymieniono sufit na dużej sali ze środków gminy oraz pozyskanych z funduszu prewencyjnego PZU.
OSP Połajewo 
- wymieniono pokrycie dachowe oraz okna,



- założono płytki na zapleczu kuchni i w pomieszczeniach pomocniczych,
- ocieplono styropianem ścianę główną,
- wyrównano ścianę dużej sali poprzez zamontowanie płyt kartonowo gipsowych.
OSP Przewóz:
- wymieniono w obiekcie wszystkie okna na PCV,
- zamontowano płytki w pomieszczeniu kuchennym wraz z pojemnikiem służącym do odbioru wody.
Wszystkie wyżej wymienione prace wykonano przy bardzo dużym zaangażowaniu członków OSP. 
Zakupiono również  15 kompletów umundurowania  wyjściowego z przeznaczeniem dla  pocztów sztandarowych
jednostek strażackich biorących udział w uroczystościach państwowych i kościelnych

W zakresie łagodzenia skutków bezrobocia:

2003 r.

W roku 2003 zatrudniono przy pracach interwencyjnych 210 osób bezrobotnych (zróżnicowane umowy okresowe).
Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 240 tys. zł i są to środki własne gminy.

2004 r.

W roku 2004 zatrudniono 160 osób na różne okresy. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła również 240 tys. zł.

2005 r.

W roku 2005 zatrudniono 120 osób na okresy dłuższe i wydatkowano na ten cel 250 tys. zł.
RAZEM PRZEPRACOWAŁO 490 OSÓB. NA TEN CEL WYDATKOWANO KWOTĘ 730 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym 2003–2005 na terenie gminy powstało 60 miejsc pracy.

Zakupy inwestycyjne:

1. W roku 2003 zakupiono od Cukrowni Kruszwica - tzw. „plac buraczany” wraz z budynkiem wagi i wagą wozową
za kwotę 145 tys. zł.
2.  Zakupiono nieruchomość  przeznaczoną  na parking przy cmentarzu w Piotrkowie  o pow.  26 arów za kwotę
14 tys. zł.
3. Przejęto biurowiec od „Ekonstalu” za zaległości podatkowe w którym obecnie ma siedzibę Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej i inne organizacje.
4.  Zakupiono  spycharkę  gąsiennicową  DT  od  Cukrowni  Kruszwica  za  kwotę
3500 zł.
5.  W 2003 roku  pozyskaliśmy „Gimbusa”  z  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej
(bezpłatnie) – do przewozu dzieci.
6. W 2005 roku pozyskaliśmy nowy samochód dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Urząd  Gminy  zapłacił  15  tys.  zł,  a  85  tys.  zł  pokrył  Państwowy  Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „PEGAZ 2003”.

Sprawy ogólne – finanse:

1. W roku 2003 spłacono pożyczkę w kwocie 450 tys. zł, która została zaciągnięta w 2000 r. na budowę kanalizacji.
2. W roku 2005 została spłacona pożyczka zaciągnięta w roku 2002 na zakup samochodu służącego do wywozu
nieczystości stałych w wysokości 150 tys. zł.
Obejmując stanowisko Burmistrza w listopadzie 2002 roku wskaźnik procentowy zadłużenia gminy wynosił 3,5%
do całego budżetu. Na koniec 2005 roku wskaźnik ten odnoszony również do całego budżetu wyniósł 1,3%.
W okresie sprawozdawczym tj. w latach 2003 – 2005 wydatkowaliśmy na:
- inwestycje i remonty – 6,9 mln zł,
- na ograniczenie skutków bezrobocia – 730 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne – 300 tys. zł,



- spłatę zadłużenia – 600 tys. zł.
Pragnę  dodać,  iż  w  sprawozdaniu  przedstawiłem  sprawy  istotne  -  inwestycyjne  i  remontowe  bo  nie  sposób
wymienić  wszystkich spraw bieżących choć  są  też  one bardzo ważne.  W okresie  sprawozdawczym pozyskano
środki finansowe z zewnątrz w wysokości 2,5 mln zł.

Szanowni Państwo 
Z powyższego sprawozdania za okres 2003 – 2005 wynika, że nie stoimy w miejscu, że był to okres intensywnej
i  wytężonej  pracy,  nie  tylko  mojej,  ale  i  całej  Rady  Miejskiej,  sołtysów,  dyrektorów, kierowników i  wszystkich
współpracowników, którzy nie szczędząc czasu aktywnie włączyli się w wykonywanie prac.
Dziękuję mieszkańcom za ponad 3 lata współpracy, za sygnały pozytywne i negatywne.
Dziękuję  wszystkim za  wsparcie,  zrozumienie  i  zaakceptowanie  mojego  kierunku  działania.  Cały  czas  liczę  na
pomoc z Państwa strony i zrozumienie.
Dołożę wszelkich starań, aby dany mi czas wykorzystać z pożytkiem dla naszej społeczności.

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy 
                                                                                                   Mirosław Skonieczny

„Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 3 marca 2006 roku w Szkole Podstawowej w Byczu odbył się finał Miejsko – Gminnego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej  „Młodzież  zapobiega  pożarom”.  W  finale  udział  wzięły  drużyny  w  składach  3  osobowych
reprezentujące  Szkoły Podstawowe: w Byczu, Dębołęce,  Piotrkowie Kujawskim oraz Gimnazjum w Piotrkowie
Kujawskim. Eliminacje szkolne oraz finał Miejsko – Gminny zorganizował Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie
Kujawskim przy współudziale Komendanta Miejsko – Gminnego Związku OSP Bronisława Kwiatkowskiego oraz
przedstawicieli jednostek OSP w Byczu, Dębołęce i Piotrkowie Kujawskim. W wyniku bezpośredniej rywalizacji
zwycięzcami finału zostali:
W kategorii wiekowej Gimnazjum:
-   I miejsce Milena Śmigiel                                                        
-   II miejsce Sylwia Fornalewicz
-   III miejsce Sylwia Zielińska
W kategorii wiekowej Szkoły Podstawowe:
-   I miejsce Erwin Wojtczak ze Szkoły Podstawowej w Dębołęce 
-   II miejsce Aneta Lewandowska ze Szkoły Podstawowej w Byczu 
-   III miejsce Joanna Kamińska ze Szkoły Podstawowej w Dębołęce.
Wszyscy uczestnicy finału oraz opiekunowie szkolni otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Mirosława Skoniecznego nagrody rzeczowe.
                                                                                                                              Ryszard Włodarski

Kampania sprawozdawczo – wyborcza w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych

W  miesiącu  lutym  i  marcu  2006  roku  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Piotrków  Kujawski  odbyły  się  zebrania
sprawozdawczo wyborcze w jednostkach OSP podsumowujące mijającą 5-letnią kadencję. Wybrano nowe władze
OSP. Poniżej podajemy nazwiska nowo wybranych władz OSP:
- OSP Bycz:

Prezes jednostki OSP           – Zygmunt Mańkowski
Naczelnik jednostki OSP     – Eugeniusz Racław

- OSP Dębołęka – Rudzk Duży:
Prezes jednostki OSP           – Zdzisław Sójkowski
V-ce Prezes Jednostki OSP  – Józef Maśliński
Naczelnik jednostki OSP     – Wiesław Lisiecki

- OSP Jerzyce:
Prezes jednostki OSP           – Ewaryst Łyczak
Naczelnik jednostki OSP     – Józef Stachowiak

- OSP Lubsin:
Prezes jednostki OSP           – Dariusz Michalak
Naczelnik jednostki OSP     – Bronisław Kwiatkowski



- OSP Piotrków Kujawski:
Prezes jednostki OSP          – Jacek Nowacki
Wiceprezes jednostki OSP  – Marek Kiliański
Naczelnik jednostki OSP    – Mirosław Radzimski

 
- OSP Połajewo:

Prezes jednostki OSP          – Grzegorz Woźniak
Naczelnik jednostki OSP    – Grzegorz Baranowski

- OSP Przewóz:
Prezes jednostki OSP          – Andrzej Antecki
Wiceprezes jednostki OSP  – Ewa Andrzejewska
Naczelnik jednostki OSP    – Zbigniew Kowalski

- OSP Świątniki:
Prezes jednostki OSP           – Zbigniew Mielcarek 
Naczelnik jednostki OSP     - Krzysztof Bykowski    

                                                                                      Mirosław Czynsz

„Co mi dał komputer?”

Aby  wgłębić  się  w  tajniki  komputera  dzieci  w  czasie  ferii  uczestniczyły
w  zabawach  i  konkursach  w  pracowni  komputerowej  w  Miejsko  –  Gminnej
Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Kujawskim. Uwieńczeniem dwutygodniowego
zmagania  było  podsumowanie  ich  pracy  za  którą  sześciu  najaktywniejszych
uczestników  obdarowano  upominkami  książkowymi.  Wśród  laureatów  znaleźli
się:  Dawid  Michalak,  Marek  Michalski,  Mateusz  Ulewicz,  Łukasz  Szatkowski,
Michał Ziółkowski, Tomasz Ziółkowski.
                                                                                 

                                                                                                                           Mirosław Czynsz

                                                      „Karnawałowy bal przebierańców”

22 lutego br. odbył się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie
Kujawskim  „karnawałowy bal przebierańców”.
Dzieci  bawiły  się  przy  ulubionej  muzyce,  były  słodycze,  owoce  i  napoje,  ale
najważniejsze to wyśmienite humory dzieci. 

                                                                                             Mirosław Czynsz

„Bajkowi przyjaciele ślą świątecznych życzeń wiele”

„Cała Polska czyta dzieciom” – to kampania społeczna znana już chyba wszystkim. Nam, w przedszkolu towarzyszy
od kilku lat. Z roku na rok podejmujemy coraz to nowe zadania by poszerzyć wachlarz ofert uatrakcyjniających
codzienną pracę inspirowaną literaturą.
 W tym roku, wspólnie z Miejsko – Gminną Biblioteką w Piotrkowie Kujawskim dzieciom
naszego powiatu będących w wieku przedszkolnym zaproponowaliśmy konkurs „Bajkowi
przyjaciele  ślą  świątecznych  życzeń  wiele”.  Ideą  była  wspólna  rodzinna  zabawa  przy
wykonywaniu prac konkursowych.
Na zaproszenie do konkursu odpowiedziały placówki w Byczu, Dębołęce i w Radziejowie.
Nadesłane prace zachwycały swoją oryginalnością, pomysłowością i estetyką.
By  wzbogacić  fundusze  przeznaczone  na  nagrody,  organizatorzy  zwrócili  się  do
miejscowych  sponsorów  o  pomoc.  Odpowiedział  Bank  Spółdzielczy  w  Piotrkowie
Kujawskim (nie po raz pierwszy).
Jurry, w składzie:  Alina Miętkiewicz (kierownik biblioteki),  Renata Woźniak (dyrektor
przedszkola) oraz Irena Sobczak (pracownik biblioteki) z przyczyn od niego niezależnych



zebrało się dopiero w lutym i wybrało najlepsze z nich. Przyznało I miejsce: Mateuszowi Krzyżańskiemu z Oddziału
Przedszkolnego przy SP w Byczu, II miejsce: Zuzannie Markowskiej z Oddziału Przedszkolnego przy SP w Byczu,
III  miejsce:  Julii  Nowackiej  z  Przedszkola  Samorządowego  w Piotrkowie  Kujawskim.  Ponadto  przyznało  trzy
wyróżnienia:  Aleksandrze  Ludwiczak  z  Publicznego  Przedszkola  w  Radziejowie,  Martynie  Witt  z  oddziału
przedszkolnego przy SP w Dębołęce i Kasi Bachurskiej z Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim.
Nadesłane prace były tak piękne, że organizatorzy postanowili nagrodzić książkami wszystkich uczestników.
 Laureatom, wszystkim uczestnikom i wszystkim dzieciom życzymy by książki zawsze stanowiły źródło inspiracji
do najlepszych zabaw. Nauczycielom przygotowującym dzieci do konkursu dziękujemy i życzymy wielu sukcesów. 
                                                                                                            
                                                                                                                Organizatorzy 
                                                                                                             Marzena Michalska 

Międzygminny Turniej Rekreacyjny Samorządów

W sobotę, tj.  25 marca 2006 r. odbył się Międzygminny Turniej Rekreacyjny Samorządów organizowany przez
Samorząd Gminny w Osięcinach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach. Celem tego turnieju było krzewienie
kultury fizycznej poprzez masowy udział w imprezie, popularyzacja aktywnego wypoczynku, stworzenie warunków
do rywalizacji sportowej bratnich samorządów, integracja różnych środowisk społecznych. 
Na cały program składały się miedzy innymi następujące konkurencje:
- wyścig z przekładaniem szarfy,
- rzuty woreczkami do celu,
- strzały na bramkę piłką nożną,
- wyścigi taczek,
- skoki w dal dodawane,
- rzutu do kosza,
- przeciąganie liny,
- rzuty do celu,
- wyścigi w workach,
- wyścigi z rozbiciem garnka.

Po zaciętej  rywalizacji  I  miejsce  zajął  Urząd Gminy w Osięcinach,  II  miejsce
Urząd  Miasta  i  Gminy w Piotrkowie  Kujawskim,  natomiast  III  miejsce  Urząd
Gminy w Bytoniu.
Nadmienić  również  należy  że  Gminę  Piotrków  Kujawski  reprezentowali:
Mirosław Czynsz, Wojciech Kosmecki,  Janusz Kozłowski,  Dawid Marynowski,
Ewa Radzimska, Włodzimierz Rakowski, Anna Rutkowska, Michał Siekacz, Piotr
Siutkowski, Marian Stramowski, Arkadiusz Szczurowski, Jerzy Walczak.

                                                                                                       Mirosław Czynsz

Sprawozdanie z ferii zimowych organizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Piotrkowie
Kujawskim

W okresie ferii zimowych M – GOK po raz kolejny stanął przed trudnym zadaniem zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży. Przed feriami przygotowano szczegółowy plan pracy w tym okresie. W tym
roku „Białe wakacje z M – GOK” były bardzo urozmaicone, ponieważ w planie znajdowało się wiele rozrywek
zarówno  kulturalnych  jaki  sportowych.  Każdy  z  przybyłych  uczestników  mógł  znaleźć  dla  siebie  coś
ciekawego. Dnia 13.02 odbył się turniej tenisa stołowego w kategorii do lat 13,
co  ciekawe  uczestniczyły  w  nim  także  dziewczęta.  Turniej  zwyciężył
Sebastian Sobiesierski, a spośród dziewcząt Marta Karpińska. Tego samego
dnia  od  godz.  18  odbyła  się  dyskoteka  inauguracyjna  dla  młodzieży
prowadzona przez „Team Stars”. Drugiego dnia przeprowadzono turniej tenisa
w kategorii do lat 16 tym razem został on zdominowany przez chłopców. Jego
zwycięzcą został Mateusz Żak, tego samego dnia odbył się konkurs plastyczny.
Trzeciego  dnia  przy  współpracy  ze  Świetlicą  Wiejską  w  Wójcinie
zorganizowano  Kulig,  na  który  zgłosiło  się  bardzo  wielu  chętnych.  Kulig



dodatkowo urozmaicony był ogniskiem z kiełbaskami. Dzieci miały także okazje pobawić się w rytm muzyki
i wziąć udział w konkursach przeprowadzonych w sali Świetlicy Wiejskiej. Czwartego dnia odbył się konkurs
gier  komputerowych.  Każdy  z  uczestników  miał  za  zadanie  przejechać  w  jak  najkrótszym  czasie  jedną
z  wybranych  tras.  Z  zadaniem  tym  najlepiej  poradził  sobie  Jacek  Wika  i  to  on  zwyciężył.  W  piątek
zorganizowano  konkurs  pt.  „Mini  lista  przebojów”  zgłosiły  się  do  niego  głównie  dziewczęta,  które
zaprezentowały przed zebraną widownią swoje talenty śpiewackie.  Każdy z  uczestników został  nagrodzony
gromkimi brawami. W sobotę 18.02 zajęcia zostały odłożone z powodu ważnego zebrania, które miało miejsce
w sali OSP. W niedzielę młodzież po raz kolejny miała okazję pobawić się w rytm muzyki techno na dyskotece
prowadzonej przez „Team Stars”, pojawiło się liczne grono ponad 80 – ciu osób, które bawily się wyśmienicie

do samego końca. Drugi tydzień „Białych Wakacji” w M – GOK rozpoczęto od
zawodów  sprawnościowych.  Każdy  z  uczestników  musiał  wziąć  udział
w 3 konkurencjach:  rzuty do  tarczy, strzał  do  bramki,  oraz  rzuty do kosza.
Największą  ilość  punktów  ze  wszystkich  konkurencji  zdobył  Daniel
Kuligowski.  Wtorek  postawiony  był  pod  znakiem  wysiłku  umysłowego,
w M – GOK odbyły się Mistrzostwa Piotrkowa Kujawskiego w szachy do lat
16.  zwycięzcą  został  Daniel  Kuligowski.  W środę  doszedł  do  skutku  jeden
z najważniejszych punktów w planie ferii zimowych czyli wyjazd na basen do
Mogilna.  Wszyscy  uczestnicy  wraz  z  opiekunami  bardzo  miło  wspominają

tenże  wyjazd,  przebiegał  on  w  bardzo  miłej  atmosferze  i  pozostawił  wiele  niezapomnianych  wrażeń.
W  czwartek  z  gościnnym występem  przybył  teatr  „Art.  –  Re”  z  Krakowa.  Sztuka  pt.  „Cudowna  lampa
Alladyna” zebrał liczne grono siedemdziesięciorga dzieci. W piątek po raz kolejny postawiono na rozrywkę
umysłową i zorganizowano znany z telewizji konkurs „Kalambury”. Zgłosiło się do niego 5 czteroosobowych
drużyn, które stanęły przed zadaniem odgadywania haseł na czas. Konkurs przyniósł wiele emocji  i  dobrej
zabawy. Ostatni dzień „Białych Wakacji” postawiony był pod znakiem dobrej zabawy, więc od godz. 16 na salę
przybyły „maluchy” wraz z rodzicami aby wziąć udział w balu przebierańców, każde z dzieci było przebrane
we własny fantazyjny strój,  a  najładniejszy z  nich został  nagrodzony. Tego samego dnia  odbyła się  także
dyskoteka zakończeniowa dla młodzieży prowadzona przez „Team Stars”, uczestnicy mieli okazje wybawić się
przed nadchodzącym postem i tym razem wszyscy bawili  się doskonale, wiele osób wspominało dyskotekę
jeszcze długo po jej zakończeniu.

Marek Marynowski

„Wójcin wciąż aktywny”

2006 rok  w Wójcinie  został  powitany  salwami  fajerwerków przy szampańskiej
zabawie. Koło Gospodyń Wiejskich i Kołko Rolnicze w Wójcinie 7 stycznia 2006
r. zorganizowało zabawę „Choinkę” dla maluchów, dzieci ze Szkoły Podstawowej,
Gimnazjum, młodzieży i opiekunów, na której przygrywał zespół „BIVERS”, który
grał  na  Balu  Sylwestrowym.  Wszystkim
uczestnikom  balu  zapewniono  nieodpłatnie
poczęstunek i dzieciom, których było 90 – cioro -
dodatkowo  paczki.  Zaangażowanie  do  tańca
dzieci  było  tak  duże,  że  problem  był  ze

wskazaniem  „Króla”  balu,  którym  został  Kamil  Wysocki  z  Wójcina.  Na
szczególną uwagę zasłużyły wierszyki recytowane przez dzieci.
Kulturalne zachowanie się dzieci i ich radość zostały docenione i w ferie zimowe
15 lutego 2006 r. zorganizowano „KULIG”. Trasa KULIGU biegła od świetlicy
w  Wójcinie  przez  wioskę  Wójcin  I,  Wójcin  II,  Wójcin  III  i  z  powrotem  do
świetlicy,  gdzie  na  uczestników KULIGU czekała  ciepła  herbata.  Bardzo  dużą
atrakcją cieszyło się ognisko, przy którym pieczono kiełbaski  i  ziemniaczki.  Ze
względu  na  wspaniałą  słoneczną  pogodę  frekwencja  dopisała,  ponieważ  do
Wójcina przyjechały dzieci autokarem z Piotrkowi Kujawskiego, a razem było ich
ok. 100. Na taką liczbę dzieci przygotowano trzy zaprzęgi, a nad bezpieczeństwem
czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Piotrkowa Kujawskiego. W świetlicy oprócz
ciepłej herbaty dla dzieci przygotowana była  zabawa z konkursami: 



- rzut do tarczy, w którym I miejsce zajął Szymon Kubacki z Piotrkowa Kujawskiego, II miejsce  Łukasz Wysocki
z Wójcina, III miejsce Rafał Kiliański z Piotrkowa Kujawskiego,
- konkurs karaoke: I miejsce Kamil Wysocki z Wójcina, II miejsce Rafał Kiliański, III miejsce Juliusz Rosiński,
oboje z Piotrkowa Kujawskiego.
22 lutego 2006 roku odbył się wyjazd na basen do Mogilna, a 23 lutego wyjazd na „Teatrzyk z Krakowa”, który
występował  w  Piotrkowie  Kujawskim.  „KULIG”,  wyjazd  na  basen  i  teatrzyk  był  zorganizowany  przez  Koło
Gospodyń  Wiejskich  i  Kółko  Rolnicze  w  Wójcinie  przy  współudziale  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Kultury
w Piotrkowie Kujawskim. W pomocy przy organizacji  imprez nie szczędził czasu i zaangażowania radny gminy
Remigliusz  Góralczyk  zamieszkały  w  Gradowie.  W  tym  roku  od  1  stycznia  do  20  marca  dwunastokrotnie
korzystano  ze  świetlicy  wiejskiej  w  Wójcinie.  Gdybyśmy  nie  mieli  świetlicy  nie  moglibyśmy  dzieciom
i społeczeństwu dać możliwości korzystania z wielu wspaniałych wrażeń i atrakcji, których nie idzie wszystkich
opisać.
Po prostu trzeba z nich korzystać by je przeżyć osobiście, zatem zapraszamy na „Piknik Wójciński”, który odbędzie
się 13 sierpnia 2006 r. 
Poza  imprezami,  aby  one  mogły  się  odbywać  musimy  troszczyć  się  o  swoją  świetlicę.  W  marcu  w  czynie
społecznym rozpoczęliśmy remont świetlicy wewnątrz tj:  szpachlowanie,  malowanie  sufitu,  ścian,  drzwi,  okien,
zainstalowanie wentylacji, odnowienie krzeseł, stołów, kuchni i pomieszczeń towarzyszących. Następnym czynem
jest  dokończenie  pomieszczenia  umożliwiającego  w  czasie  wesela  przespać  się  dzieciom  lub  osobom
potrzebującym  wypoczynku.  Powyższe  prace  pozwolą  stworzyć  godziwe  warunki  korzystającym  ze  świetlicy.
Zainteresowane  osoby  wynajęciem  sali  prosimy  o  kontakt  z  Wiesławem  Michalakiem  zam.  Wójcin,
tel.0604-739-716.
Serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uświetnienia tych
imprez i prac społecznych składa opiekun świetlicy w Wójcinie.

Z okazji  Świąt  Wielkanocnych  smacznego  jajka  dużo  wzajemnej  serdeczności,
 rodzinnych  radości ,  szczęścia  rodzinnego,  Błogosławieństwa  Bożego 

by  przykrość  nikogo  nie  spotkała  w  opiece  Matka  Boska  miała  życzy  Wiesław  Michalak.

Reklama


